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Ben jij benieuwd 
naar onze opleidingen 
en de mogelijkheden 
voor jouw toekomst?  
Neem dan snel een  
kijkje in deze 
brochure of ga naar 
gildetravelleisurecollege.nl
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Activiteiten organiseren zodat 
vakantiegangers de tijd van hun  
leven hebben of de droomreis 
van iemand uitstippelen.  
Bij Gilde Travel & Leisure College leiden we 
mensen op voor werk dat er écht toe doet. 
Samen zoeken we grenzen op.

Organiseren en entertainen is geen 
kinderspel, maar samen bedenken we 
oplossingen die nuttig, innovatief, maar 
ook leuk zijn. Oplossingen waar ambitieuze 
denkers én doeners voor nodig zijn.  
Die vanuit hun hart 'met hoofd en handen' 
werken.

#hetechtewerk
Gilde Travel & Leisure College biedt vakonderwijs met sterke 
wortels in Noord- en Midden-Limburg, met connecties tot aan 
de andere kant van de wereld. Door studenten op te leiden 
in de recreatie- en toerismebranche, werkt Gilde Travel & 
Leisure College elke dag aan haar missie: het ontwikkelen van 
vakmensen met een stevige basis voor de toekomst.

Wij geloven in onderwijs dat naadloos aansluit op de 
echte wereld. Wij staan voor het echte werk, het ambacht, 
van vakmensen. Binnen een groot netwerk brengen we 
kleinschalig onderwijs in de praktijk. In een plezierige,  
veilige en vertrouwde omgeving.

BEKIJK HET 
ECHTE WERK OP 
ONS YOUTUBE-
KANAAL

WELKOM BIJ GILDE TRAVEL &  
LEISURE COLLEGE. HET ECHTE WERK.
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De dagen aftellen tot je op vakantie mag: 

voor jou niet onbekend. Maar wat nou als je 

de dagen af kan tellen tot je weer mag 

werken?

Jij houdt niet alleen van leuke dingen doen, jij weet ook 

nog eens hoe je ze moet verkopen of organiseren. Sportief 

als je zelf bent, is iemand begeleiden en adviseren naar 

een gezonder leven een koud kunstje. Jouw vrienden en 

Aanbod in opleidingen

Ik koos voor 
Medewerker 
Recreatie...
en die eerste dag was best spannend!  
Ik heb de juiste keuze gemaakt.  
Wat kies jij?

familie weten jou zeker te vinden als ze leuke tips nodig 

hebben voor een uitje, festival of sportevenement. Ook 

voor adviezen over de ideale vakantiebestemming zijn ze bij 

jou aan het juiste adres. Kun je nagaan hoe goed je ze kunt 

helpen als je studeert aan het Gilde Travel & Leisure College. 

De opleidingen zijn verdeeld onder drie richtingen: Sport, 

Leisure en Travel.

wat kies jij?

5

Kijk snel welke  
opleiding bij jou past. 
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Je zit middenin een spannende tijd. 
Wat vind ik leuk? 
Waar ben ik goed in? 
En welke beroepsopleiding wil ik volgen? 

Genoeg vragen waarbij je hulp kan gebruiken. 
Wij helpen je graag op weg! 
 
Op gildeopleidingen.nl vind je alle informatie  
die je nodig hebt om je route uit te stippelen.  
Klaar voor het echte werk?

Studie-
keuzetest

Ben je nog niet helemaal zeker van je 
keuze? Of heb je wel een idee, maar 
zoek je nét even die bevestiging? 
Doe de online studiekeuzetest. 

STUDIEKEUZE

Wist je dat wij maar liefst 16 vakscholen 
hebben en meer dan 130 mbo-opleidingen 

aanbieden? Benieuwd naar al onze opleidingen  
en de mogelijkheden voor jouw toekomst?  
Bekijk welke vakscholen het beste bij jou  

passen, vraag de vakschoolbrochures  
digitaal aan of krijg ze thuis gestuurd.  

Alles is mogelijk!

Vakschoolbrochures

6
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Kom je er niet aan uit welke opleiding je  
wilt volgen? Dat kunnen we ons goed 

voorstellen. Er is een enorm aanbod om  
uit te kiezen. We helpen je graag verder!  

Maak een gratis afspraak met een 
loopbaanadviseur.

Aanmelden!

Heb je al je opties goed afgewogen 
en weet je het helemaal zeker?

Dan ben je er helemaal klaar voor. 
Meld je meteen aan voor een opleiding!

gildeopleidingen.nl

Deze activiteiten geven je een goed beeld  
van een opleiding en de locatie. Een bonus  
is dat je direct vragen kan stellen aan een  

docent of student. Weet je nog niet waar je  
naar toe wilt? Doe eerst de studiekeuzetest  

en vraag onze vakschoolbrochures aan.

Infoavond, open dag  
en X-perience Loopbaanadvies
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Sporten en vooral gewoon bewegen is voor 

iedereen belangrijk. Jijzelf weet dat als geen  

ander. Je bent het liefst de hele dag sportief in 

de weer. Op je voeding let je ook. Niet te veel 

vet, zeker geen suiker en zout, daar gruwel je 

van. Je vindt het fijn om dit op anderen over 

te brengen. De wereld gezonder en sportiever 

maken, dat is je droom. Kom jij de mensen hierin 

coachen?

Niveau
2 en 4

OPLEIDINGEN • Medewerker Sport

•  Sport, Health & Lifestyle 
Coach

10

12

Kom in beweging
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Niveau

niveau 2

Duur

1 jaar 

Startsalaris

€ 1.100,- / € 1.400,- 
bruto per maand

Leerweg

bol

Locatie

Venlo

Competenties

fit en gezond, 
gastgericht, 

veelzijdig, creatief, 
sportief, teamspeler

Bij deze opleiding kun jij je energie kwijt. Van het 
assisteren bij sporttoernooien en zeskampen, 
sporters begeleiden in een fitnesscentrum, het 
verzorgen van een prijsuitreiking tot het begeleiden 
van outdoor activiteiten. Niets is jou te gek! Tijdens 
het organiseren van verschillende sportieve 
projecten leren we jou om gasten, groot en klein, 
op een actieve manier plezier te laten beleven.

De vakken Nederlands, rekenen en burgerschap 
horen standaard bij deze opleiding en je kunt 
vaak nog keuzedelen kiezen om je verder te 
specialiseren.

Medewerker Sport

Sport Niveau 2
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Verder studeren en baankansen
Heb jij even geluk dat je midden in een toeristische regio kan gaan 
werken! Hier is de kans op het vinden van een baan binnen jouw 
vakgebied het grootst.

Uit het vak

Je werkt bij een sportvereniging, 
fitnesscentrum of recreatiebedrijf. Of dit nu 

overdag, in de avond of in het weekend is, dat 
maakt je niet uit. Een sportieve tijd, kent geen tijd!

Het leuke aan het sportvak? 
Je werkt altijd met mensen in een 

vrijetijdsstemming. Je publiek is divers: van kleine 
kinderen tot tieners of senioren. Je begeleidt 

sportactiviteiten, zodat ze dankzij jou een 
actieve en onvergetelijke 

tijd hebben. 

11
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Niveau

niveau 4

Duur

3 jaar 

Startsalaris

€ 1.700,- / € 1.900,- 
bruto per maand

Leerweg

bol

Locatie

Venlo

Competenties

communicatief, 
fit en gezond, 

klantvriendelijk, 
organisatie talent

Sport, beweeg, coach en organiseer!
Je leert mensen te begeleiden om hun leefstijl 
aan te passen en vol te houden. Je doet dit door 
instructie te geven in sport en bewegen, het 
opstellen van voedingsadviezen en voorwaarden te 
creëren voor ontspanning. Dit wordt ondersteund 
door praktijkvakken zoals sport en spel, 
fitness, bewegen op muziek, zwemmen, EHBO 
en theorievakken zoals anatomie, fysiologie, 
voedingsleer en communicatieve en sociale
vaardigheden.

Intake 
Je krijgt een intakegesprek en een fysieke 
toelatingstest. De uitslag hiervan is medebepalend 
of je toegelaten wordt tot de opleiding.

Sport, Health & Lifestyle 
Coach

Sport Niveau 4
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Verder studeren en baankansen
Je kunt natuurlijk meteen in het werkveld terecht maar je kunt met je 
niveau 4-diploma ook verder studeren. Studies die goed aansluiten 
zijn Fysiotherapie, Ergotherapie, Voeding en Diëtetiek, Sportkunde en 
Academie voor Lichamelijke Opvoeding.

Uit het vak

Als sport, health & lifestyle coach werk 
je met een diversiteit aan doelgroepen, van 
gezonde sporters tot deelnemers met een 

medische indicatie, van jong tot oud. Je werkt 
bijvoorbeeld binnen fitnesscentra, bedrijfsfitness, 

sportverenigingen, gezondheidscentra, 
fysiotherapiepraktijken, zwembaden en 

gemeentelijke projecten of je wordt ZZP'er en 
gaat zelfstandig aan de slag als Personal 

Trainer of Lifestylecoach.
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'HOE BEVALT 
JE OPLEIDING?'

'WAT ZIJN JE 
TOEKOMST-
PLANNEN?'

'WAAROM HEB  
JE VOOR DEZE  
OPLEIDING  
GEKOZEN?'

WAAROM HEB JE VOOR DEZE OPLEIDING GEKOZEN?

“Eerlijk gezegd wist ik niet precies wat ik na het vmbo wilde 

gaan doen. Ik heb even gedacht aan de havo. Ik ben sportief 

en volgens mijn omgeving ook sociaal. Ik ga graag met 

mensen om. Dat zijn twee elementen die wel passen bij deze 

opleiding. Bovendien staat of valt natuurlijk alles in het leven 

met gezondheid.”

HOE BEVALT DE OPLEIDING?

“Ik heb nu een paar maanden achter de rug en ik ben 

heel positief over het lesprogramma. We hebben ook 

een leuke klas. Iedereen kan het goed met elkaar vinden. 

Lichaamsbouw en voeding zijn elementen die volop aan de 

orde zijn geweest. En we hebben ook al praktijk. Ik mag de 

spelers van een voetbalclub begeleiden en trainingen geven. 

Dat is heel leuk en daar ben ik best gedreven in.”

WAT ZIJN JE TOEKOMSTPLANNEN?

“Ik ben de jongste van de klas. Ik heb nog geen vastomlijnde 

plannen. Misschien ga ik na deze opleiding fysiotherapie 

studeren of een opleiding voor gymdocent volgen. Dat ligt 

allemaal in het verlengde van de huidige opleiding die ik 

eerst gewoon wil afmaken. Daarna kijken we wel verder.”

KRACHTIG EN 
UITDAGEND 
ONDERWIJS

ROBIN HEIJNEN UIT PANNINGEN 
VOLGT DE OPLEIDING  
SPORT, HEALTH & LIFESTYLE COACH



'HOE BEVALT 
JE OPLEIDING?'

15
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Jij bent een echte gangmaker. Als andere 

mensen het naar hun zin hebben, is jouw dag 

geslaagd. Daar doe je dan ook alles voor. Je bent 

een echte organisator en weet wat er nodig is om 

mensen een gezellige dag te laten beleven. 

Bij deze studierichting leer je bijvoorbeeld hoe je 

mensen op hun vakantiebestemming entertaint. 

Maar ook hoe je events organiseert, van een 

sportdag voor kinderen tot een dinershow.  

Je ontdekt hoe je een planning maakt en hoe 

je effectief samenwerkt met collega’s.

OPLEIDINGEN • Medewerker Recreatie

•  Zelfstandig Medewerker 
Entertainment & Events

•  Leidinggevende 
Entertainment & Events

18

20

22

Kom entertainen
Niveau
2, 3 
en 4
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Niveau

niveau 2

Duur

1 jaar 

Startsalaris

€ 1.200,- / € 1.400,- 
bruto per maand

Leerweg

bol

Locatie

Venlo

Competenties

fit en gezond, 
gastgericht, veelzijdig, 

creatief, sportief, 
teamspeler

Ging jij vroeger wel eens naar de camping? 
Herinner je je nog de mensen die alle activiteiten 
organiseerden en ervoor zorgden dat jij een 
toptijd had? Met deze opleiding word jij een van 
hen! Van sportactiviteiten tot shows, jij leert ze te 
begeleiden.

Je krijgt de vakken spel en entertainment, zodat je 
leert welke activiteiten je kunt organiseren en hoe 
je die kunt begeleiden. Je leert hoe je creatieve 
activiteiten op kan zetten. Tijdens de opleiding is 
veel aandacht voor gastgerichtheid en gastvrij  
leren zijn.

De vakken Nederlands, rekenen en burgerschap 
horen standaard bij deze opleiding en je kunt 
vaak nog keuzedelen kiezen om je verder te 
specialiseren.

Medewerker Recreatie

Leisure Niveau 2
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Verder studeren en baankansen
Heb jij even geluk dat je midden in een toeristische regio kan gaan 
werken! Hier is de kans op het vinden van een baan binnen jouw 
vakgebied het grootst.

Uit het vak

Je werkt bij een camping, bungalowpark 
of ander recreatiebedrijf. Of dit nu overdag, in 

de avond of in het weekend is, dat maakt je niet 
uit. Een leuke tijd, kent geen tijd! 

Het leuke aan het 
sport- en recreatievak? 

Je werkt altijd met mensen in een 
vrijetijdsstemming. Je publiek is divers: van 

kleine kinderen tot tieners of senioren.  
Je begeleidt activiteiten, zodat ze dankzij 

jou een actieve en onvergetelijke 
tijd hebben.
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Niveau

niveau 3

Duur

2 jaar 

Startsalaris

€ 1.500,- / € 1.600,- 
bruto per maand

Leerweg

bol

Locatie

Venlo 

Competenties

communicatief sterk, 
inlevingsvermogen, 
gastgericht, creatief, 

sportief, flexibel

Een spannende spooktocht? Grote events in de 
regio? Een zeskamp op een vakantiepark? Niets 
is jou te gek! Jij leert alles wat je nodig hebt om 
gasten een ultieme beleving te geven tijdens hun 
vakantie. Dat leer je in interessante workshops, 
praktijklessen en projecten tijdens je opleiding. 
Gastvrijheid, creativiteit en teamwork staan daarbij 
voorop. Je bent een echte doener en weet van 
aanpakken.

De vakken Nederlands, rekenen en burgerschap 
horen standaard bij deze opleiding en je kunt 
vaak nog keuzedelen kiezen om je verder te 
specialiseren.

Zelfstandig Medewerker 
Entertainment & Events

Leisure Niveau 3
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Verder studeren en baankansen
Heb jij even geluk dat je midden in een toeristische regio kan gaan 
werken! Hier is de kans op het vinden van een baan binnen jouw 
vakgebied het grootst. Bijvoorbeeld bij campings en recreatieparken. 
Bijvoorbeeld de Leistert Roggel of Resort Arcen. Natuurlijk kun je ook 
nog een niveau 4-opleiding gaan volgen.

Uit het vak

Je werkt in een hotel, op een camping of op 
een resort. Hier versterk jij het animatieteam. 
Je denkt na over nieuwe events, helpt bij de 

receptie of je straalt op het podium. En dat allemaal 
met een glimlach op je gezicht. Jij bent vaak het 

aanspreekpunt voor gasten die bijvoorbeeld willen 
weten wat leuke uitjes zijn of waar ze ’s ochtends 

verse broodjes kunnen halen. Je baan is 
afwisselend, net als de werktijden. Dat wil 
zeggen dat je ook werkt als anderen vrij 

zijn. Je werkt met alle doelgroepen. 
Van kinderen tot ouderen.
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Niveau

niveau 4

Duur

3 jaar 

Startsalaris

€ 1.600,- / € 1.700,- 
bruto per maand

Leerweg

bol

Locatie

Venlo 

Competenties

creatief, goede 
leider, gastgericht, 
organisatie-talent, 

teamspeler

Grote events in de regio? Een zeskamp op een 
vakantiepark? Niets is jou te gek! Jij leert alles wat je 
nodig hebt om gasten een ultieme beleving te geven 
tijdens hun vakantie. Dat leer je in interessante 
workshops, praktijklessen en projecten tijdens je 
opleiding. Gastvrijheid, creativiteit en teamwork 
staan daarbij voorop. Je wilt het beste uit het team 
halen en weet hoe je ze kunt motiveren om er voor 
elke gast weer een feestje van te maken.

De vakken Nederlands, rekenen en burgerschap 
horen standaard bij deze opleiding en je kunt 
vaak nog keuzedelen kiezen om je verder te 
specialiseren.

Leidinggevende 
Entertainment & Events

Leisure Niveau 4
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Verder studeren en baankansen
Heb jij even geluk dat je midden in een toeristische en recreatieve 
regio kan gaan werken! Hier is de kans op het vinden van een baan 
binnen jouw vakgebied het grootst. Bijvoorbeeld bij Vakantiepark  
De Schatberg als leidinggevende van het animatieteam. “De behoefte 
aan vakspecialisten wordt de komende jaren alleen maar groter”, 
zegt directeur-bestuurder Hans Hoppzak. Ook kun je hierna nog 
doorstuderen op het hbo.

Uit het vak

Je werkt bij een resort, camping, 
bungalowpark, evenementorganisatie of een 

ander recreatiebedrijf. Hier heb je een belangrijke 
taak: gasten een toptijd bezorgen. Je specialiteit 
en passie is animatie. Je voert de activiteiten niet 
alleen uit, je bedenkt, organiseert, beoordeelt en 

begeleidt ze ook. Je stuurt je collega’s aan en 
probeert iedereen te motiveren. Ook achter 
de schermen zorg jij dat alles op rolletjes 

loopt. Elke dag is weer anders.
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Tadaaa!
Hier zijn wij dan!  
Team Leisure Venlo. 
En wie ben jij? 

ONDERWIJSTEAM AAN HET WOORD

Elke dag gaan wij met veel plezier  
naar ons werk want er staat altijd 
iets tofs op de planning. Geen dag is 
hetzelfde en er valt veel te beleven bij 
ons op school. 

We geven onze lessen met passie.  
Met onze praktijkervaring zorgen 
wij ervoor dat jij je op jouw manier 
ontwikkelt zodat jij straks zelf aan de 
slag kunt in deze fantastische sector.

24
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A T H E A T E R F O S

E N N D A N S E N R P

B U I T E N I T F G O

H O L M B T U E S A R

A P I E A A I A G N T

C S O E I T L N T I S

T T R D R S I I N S C

I C A O I P U E E E H

E T P A M U O R E R O

F S A A L D M M E E O

R E C R E A T I E N L

Lorem ipsum

actief
animatie
balie
buiten
camping
creatief
dansen
doen
leisure
organiseren
podium
recreatie
sportief
sportschool
taal
theater

ZOEK DE WOORDEN, KRIJG DE OPLOSSING!

25

Ben je al nieuwsgierig naar wat we je, naast 
ons enthousiasme en onze praktijkervaring, 
nog meer te bieden hebben? 

Hou je vast, hier komt het: 
• Creativiteit
• Sportiviteit
• Lessen in het bedrijfsleven
• Uitdaging 
• Sturing
• En een luisterend oor

Als jij jouw diploma in ontvangst neemt, wil je stiekem nog  
niet weg bij ons, ook al ben je helemaal klaar om zelf aan  
de slag te gaan. 

Tot snel!



De vrolijke musical vertelt het verhaal van de groene oger 
Shrek die in een groot stinkend moeras woont. Hij is altijd 
in zijn eentje geweest tot het moment dat er ineens een 
groep sprookjesfiguren in zijn moeras staat. Zij zijn door 
heer Farquaad verbannen uit Duloc. Shrek besluit verhaal 
bij hem te gaan halen. Farquaad belooft hem zijn moeras 
terug te geven als Shrek voor hem prinses Fiona bevrijdt uit 
een hoge toren die door een draak bewaakt wordt. Samen 
met een pratende ezel, Donkey, gaat Shrek op heldentocht. 
Deze familievoorstelling, boordevol humor, laat zien dat 
vriendschap onvoorwaardelijk kan zijn, liefde grenzeloos is, 
dat schoonheid van binnen zit en dat je mag zijn wie je bent, 
wat anderen ook van je vinden.

De 18-jarige Rico Verbeek, student Entertainment & Events, 
speelt Donkey, de pratende ezel. Hij had de vorige musical 
All Shook Up gezien en was verkocht. Alhoewel hij het heel 
spannend vond en nog steeds vindt, wil hij ook graag op de 
bühne staan en een mooie rol spelen. Op de open avond 
van Gilde Opleidingen begin 2018 schreef hij zich in voor de 
niveau 4-opleiding Leidinggevende Entertainment & Events. 
“Niet alléén voor de musical, dat is maar een klein onderdeel 
van de opleiding. Nee, ik vind evenementen organiseren 
ook heel tof. Toen ik de mogelijkheid kreeg, heb ik me 
ingeschreven voor het keuzevak Show & Entertainment,  
waar de musical onder valt.  

Studenten van Gilde Opleidingen brachten al eerder met succes musicals 
op de planken in Theater De Maaspoort in Venlo: De 3 musketiers en  
All shook up – Love me tender. Nu was het de beurt aan Shrek. 

26

Rico speelt Donkey  
in musical Shrek 

26



Rico speelt Donkey  
in musical Shrek 

Bij de auditie was het echt spannend of ik 
een grotere rol zou krijgen. Dat is uiteindelijk 
gelukt: Donkey is mijn personage. Ik sta 
soms versteld van mezelf. Wat ik allemaal 
durf en kan. Het komt doordat ik me 
veilig voel in de groep. Het is gaaf om een 
grappige rol te spelen. Dat past echt bij mij. 
Ik deed op een gegeven moment Martien 
Meiland na met zijn bekende langgerekte 
‘Wat goed’. Zo leuk! 

27

Ik sta soms versteld van 
mezelf. Wat ik allemaal 

durf en kan.
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Kan jij niet wachten tot het weer vakantie is?  

Jij reist graag en vindt het zelfs in je eigen 

omgeving interessant om nieuwe dingen te 

ontdekken. Deze informatie deel je graag met 

anderen. In de reisbranche is veel te beleven. 

Je kunt ervoor kiezen om te werken in je eigen 

omgeving, maar ook in het buitenland liggen veel 

mogelijkheden. Limburg, de mooiste provincie van 

het land, is natuurlijk de perfecte plek voor deze 

studie. Hier breng je wat je leert in de praktijk bij 

locaties om de hoek.

OPLEIDINGEN •  Zelfstandig Medewerker 
Travel & Hospitality

•  Leidinggevende  
Travel & Hospitality

30

32

Kom wegwijs maken 3 en 4
Niveau
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Niveau

niveau 3

Duur

3 jaar 

Startsalaris

€ 1.600,- / € 1.800,- 
bruto per maand

Leerweg

bol

Locatie

Venlo 

Competenties

flexibel, 
klantvriendelijk, 

organisatietalent, 
reislustig

Je leert hoe je klanten adviseert en helpt bij het 
plannen van een reis. Daarvoor heb je veel kennis 
van de wereld nodig. Topografie komt dus zeker aan 
bod. Je leert ook hoe het is om achter de receptie 
van bijvoorbeeld een hotel te werken en mensen 
informatie over de omgeving te geven. Plannen 
en organiseren is een belangrijk deel van je werk 
als medewerker in de reisbranche. Dit ga je vooral 
oefenen in de praktijk. Het kan zijn dat je in het 
buitenland als touroperator aan het werk gaat.  
Om je daar goed op voor te bereiden, krijg je niet 
alleen Nederlands, maar ook Engels en Duits.

Bovenop deze vakken kies je ook een aantal  
vakken zelf; je keuzedelen. Kies bijvoorbeeld 
voor zakenreizen, reisleiding of Spaans.

Zelfstandig Medewerker 
Travel & Hospitality

Travel Niveau 3

30



Verder studeren en baankansen
Heb jij even geluk dat je midden in een toeristische regio kunt gaan 
werken! Er komen namelijk jaarlijks zo’n 3 miljoen toeristen naar 
Limburg. Hier is de kans op het vinden van een baan het grootst.
Je kunt hierna ook nog de niveau 4-opleiding Leidinggevende
Travel & Hospitality gaan volgen.

Uit het vak

Je werkt aan de receptie van een hotel 
of camping. Hier check je gasten in en uit en geeft 

informatie over de regio. Jij kent namelijk alle 
leuke bezienswaardigheden in de buurt. Je verkoopt 

dagtrips, verwerkt de boeking en zorgt dat de 
financiën netjes afgehandeld worden. Je kunt ook 
aan de slag bij een touroperator. Hier verkoop je 
reizen of je bent reisbegeleider die bijvoorbeeld 
met de klanten mee naar het buitenland gaat. 

Je regelt alles! Van het onderdak tot 
de dagactiviteiten. Hierbij komt je 

talenkennis goed van pas.
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Niveau

niveau 4

Duur

3 jaar 

Startsalaris

€ 1.700,- / € 1.800,- 
bruto per maand

Leerweg

bol

Locatie

Venlo 

Competenties

Taal is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Je 
krijgt niet alleen Nederlandse en Engelse les, maar 
ook Spaans en Duits zitten in je vakkenpakket.  
Of moeten we Español en Deutsch zeggen?  
Je leert het reilen en zeilen van een reisbureau en 
de werkzaamheden aan de balie van een hotel  
of resort. Natuurlijk heb je veel kennis van de wereld 
nodig om mensen goed te kunnen adviseren. 
Daarom krijg je ook les in topografie.

Bovenop je vakkenpakket kies je ook een  
aantal vakken zelf; je keuzedelen. Kies bijvoorbeeld 
voor zakenreizen of reisleiding.

Leidinggevende 
Travel & Hospitality

Travel Niveau 4

32

communicatief, flexibel, 
klantvriendelijk, 

probleemoplossend
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Verder studeren en baankansen
Heb jij even geluk dat je midden in 
een toeristische regio kunt gaan werken! 
Er komen namelijk jaarlijks zo’n 3 miljoen 
toeristen naar Limburg. Hier is de kans 
op het vinden van een baan het grootst.  
Of doorstromen naar het hbo kan  
natuurlijk ook.

Uit het vak

Je werkt aan de receptie van een hotel 
of een reisorganisatie zoals een reisbureau 
of een evenementenorganisatie. Je zorgt 

dat jouw team alle werkzaamheden efficiënt en 
naar volle tevredenheid van de klant uitvoert. Een 

reisorganisatie is een commercieel bedrijf: verkopen 
is dus belangrijk. Je bent verantwoordelijk voor de 

financiële doelen, zoals het bewaken van het budget 
of het verkopen van een x-aantal excursies. Natuurlijk 
werk je zelf ook mee op de werkvloer. Jouw passie 

voor reizen en toerisme geef je graag door aan 
je klanten. Je luistert goed naar hun wensen 

en plant een reis die hun 
verwachtingen overtreft.

33
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FLASH
BACK

Als je Lisa een aantal jaar geleden verteld zou hebben dat 
ze op een vakantiepark in Frankrijk zou gaan werken, zou 
ze het niet hebben geloofd. “Ik heb eerst de opleiding Mbo-
Verpleegkundige gevolgd. Een mooie opleiding, waar ik veel 
ervaring heb opgedaan die nu nog steeds van pas komt.  
De zorg en ik waren alleen geen match.” 

Via Gilde Loopbaancentrum kwam Lisa tot de ontdekking 
waar haar hart ligt. Ze schreef zich in voor de opleiding 
Leidinggevende Travel & Hospitality. “De lessen gingen me 
goed af. We bezochten vakantieparken en hotels in binnen- en 
buitenland. We hebben zelfs een cruise gemaakt! Je wordt 
tijdens je opleiding echt meegenomen in de wereld van travel 
& hospitality en leert door andere ogen te kijken. Je ervaart 
hoe het is om als gast op reis te gaan en die kunt direct 
gebruiken tijdens je stage.”

3434

LISA 
HET ECHTE WERK, 
MET UITZICHT OP 
HET MEER VAN 
SERRE-PONÇON

Hoe tof is het als je tijdens je werk mag uitkijken op het 

meer van Serre-Ponçon? Een stuwmeer dat glinstert tussen 

de Franse Alpen. Voor Lisa Jongen (25), oud-student 

Leidinggevende Travel & Hospitality, is dit werkelijkheid.  

Na haar stage bij een vakantiepark in Chorges (Frankrijk) 

is ze daar blijven werken. 
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Haar taken op het Franse park zijn heel divers. “Ik ben 
verantwoordelijk voor hele praktische zaken zoals het 
bestellen van bedlinnen tot het beantwoorden van de mail 
en het bijhouden van de administratie. Daarnaast help ik 
gasten met inchecken en vang ze op wanneer er klachten 
zijn. Ik ben hét visitekaartje van het park. De gasten horen 
mijn stem aan de telefoon en zien mijn glimlach aan de 
balie. Ik voel me echt verantwoordelijk.” 

Het advies van Lisa aan jou? “Stel jezelf niet alleen de vraag: 
‘wat voor baan wil ik’, maar ook: ‘wie ben ik’? Er is veel 
keuze in het mbo. Praat met studenten die nu de opleiding 
volgen. Mensen zeggen mij nog wel eens dat ik een goede 
verpleegkundige zou zijn. Dat denk ik zelf ook, maar ik ben 
veel beter op mijn plek in de hospitality. Hier voel ik me 
thuis.” 
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Ik ben hèt 
visitekaartje van  

het park!



Hier een berichtje van de docenten van de opleiding Travel & Hospitality.
Wij zijn weer allemaal terug van onze mooie zomervakantie! Tijd dat we jullie het 
mooiste vak van de wereld gaan leren! En voor jullie leerzame, misschien wel 
buitenlandse, stages gaan realiseren. Ons team is samen goed voor heel veel 
ervaring in de reistak. Dus pak alvast je slaapzak!

Je wordt binnen deze opleiding heel breed opgeleid. Zowel werken bij een 
reisbureau als bij een touroperator is een mogelijkheid. Werk je liever in een  
mooi resort of een hotel in de stad? Dan kan dat!

We zetten mentoren in die je zullen coachen gedurende je studiejaren.
Dat is wat de studenten altijd als erg prettig ervaren.

Dus pak je koffer of je backpack in… En begin!
Vakantiegroet van Team Travel!

Beste
studenten! 
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Davey Pruisscher

Traveling always  
with my camera.

Francoise Geven

Drop mij ergens in een land 
in een stad. Ik zoek mijn 
weg in het onbekende…

Hiep Hoi Vakantie!

Henk Peeters

Beate Drever

Ik houd van reizen en 
werken in het buitenland, 

jij ook?

Mijn favoriete 
bestemmingen: Elba, 
Thailand en Zeeland.

Annemieke Geurts

Ben een natuurmens die graag 
buiten is. De mooie natuur  

waar vanalles leeft en bloeit  
en ons steeds weer boeit.

Jan Rutjens

Sandra Bosman

Ik hou van stedentrips  
en de onvergetelijke cruise  
in leerjaar 2… Barcelona.

TEAM TRAVEL AAN HET WOORD
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EEN DAGJE...

Leidinggevende  
Travel & Hospitality

Medisch Assisterenden

Hey, ik ben Zoë en volg de opleiding Leidinggevende Travel & Hospitality.
Op dit moment loop ik stage bij vakantiepark BreeBronne in Maasbree.  
Kom kijken hoe een dag op mijn stage eruitziet. 

07.30

VROEGE DIENST

 

BEZIENSWAARDIG-
HEDEN

11:00

Er komt een gezin bij de 
receptie. Ze willen graag 
informatie over wat er te doen 
is in de omgeving van het park. 
Ik geef ze een route mee die ze 
kunnen fietsen en wijs ze waar 
in de buurt leuke activiteiten 
voor hun kinderen te doen zijn. 

 

MAIL
 

09:10

08:45

CHECK

Ik werk de takenlijst af, zet de tv 
en de lampen aan, haal de kassa 
uit de kluis én leg polsbandjes 
klaar voor de gasten. 

Travel

Vandaag draai ik de vroege 
dienst. Deze begint over een 
kwartiertje. Ik ben al onderweg 
naar de receptie om te openen. 
Op onze werkplek ligt een 
checklist met alle taken die 
gedaan moeten worden 
wanneer je opent. Zo weet je 
zeker dat je niks vergeet.  

Tijd voor het beantwoorden 
van alle mailtjes. Vanaf nu is de 
receptie open en beantwoorden 
we alle vragen van de gasten. 

09:30

Niveau 3 en 4
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EINDE VAN DE 
DIENST
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LUNCH

12:15
Tijd voor een boterham! We 
hebben geen vaste pauzes om 
te lunchen. Je eet wanneer je tijd 
en honger hebt. 

HET ZIT EROP

Een collega neemt het van me 
over en de rest van de middag 
kan ik aan mijn stageverslag 
werken. 

14:00

17:00
Net als bij het openen, heb je 
ook een sluitlijst met alle taken. 
Je telt het geld en bergt de kassa 
weer op in de kluis. Ook zorg 
je dat alles er netjes uitziet voor 
de volgende dag. De tv en de 
lampen gaan weer uit en de 
deur wordt goed afgesloten. 
Morgen weer een nieuwe dag! 
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Kijk jij verder dan de landsgrenzen? Ben je 

geïnteresseerd in andere culturen? Of wil jij 

internationaal carrière maken? Dan past de 3-jarige 

mbo-opleiding Gilde International bij jou. Je wordt 

voorbereid op een internationale carrière in de EURegio.

Niveau
4

UITSTROOMRICHTINGEN 42

42

42

42

Kom de grens over 
Gilde International

•  Assistant Manager 
International Trade

•  International Manager 
Retail

• International Supply Chain 
Manager

•  International Hospitality 
Manager
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VERSTEVIG JOUW  
POSITIE IN HET 

INTERNATIONAAL 
WERKVELD!
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De eerste 1,5 jaar zijn heel breed. Je maakt 
kennis met de Nederlandse, Duitse en Belgische 
cultuur. Op Deutsche Donnerstag en Englisch 
Friday ga je aan de slag met taal. Ook ga je aan 
de slag met de vaardigheden: ondernemerschap, 
samenwerken en klantgericht denken en handelen. 
Binnen de opleiding heb je veel vrijheid om jouw 
opleiding in te richten zodat die echt bij jou en 
het internationale werkveld past. Maar vrijheid 
is natuurlijk geen vrijblijvendheid. Je krijgt een 
vol programma en er wordt heel wat van je 
verwacht. Je bent ondernemend en neemt de 
verantwoordelijkheid over jouw eigen leerproces. 

Na 1,5 jaar kies je een uitstroomrichting. Je kunt 
een voorkeur voor landen aangeven. En werk aan 
praktijkopdrachten van Nederlandse, Belgische 
of Duitse opdrachtgevers. Gilde International kijkt 
of het mogelijk is om in jouw voorkeurslanden 
certificaten of diploma’s te behalen die 
internationaal erkend worden. Zo verstevig je jouw 
positie in het internationale werkveld.

Uitstroomrichtingen

Gilde International Niveau 4

Niveau

Niveau 4

Duur

3 jaar

Leerweg

Bol

Locatie Startmoment

Venlo Direct na de 
zomervakantie
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ASSISTANT MANAGER 
INTERNATIONAL TRADE

Manager worden in het buitenland 
iets voor jou? Een buitenlandse stage, 

internationaal erkende certificaten 
behalen en cultuur snuiven. Binnen 

de opleiding Assistant Manager 
International Trade leer je alles over 
de wet- en regelgeving voor in- en 
uitvoer in Nederland. Je leert de 
verschillen in handeldrijven met 

verschillende landen en culturen.

INTERNATIONAL 
MANAGER RETAIL

Deze opleiding richt zich op het 
werken in de EURegio binnen 

een franchise, in een winkelfiliaal 
of bij zelfstandige retailers. Het 

hoofdkantoor bepaalt in veel gevallen 
wat de plannen zijn en jij voert ze 
uit in je eigen filiaal. Jij neemt alle 
beslissingen die nodig zijn om de 

doelen te behalen.

INTERNATIONAL SUPPLY 
CHAIN MANAGER

Ga jij over de grens? Wat is de beste 
transportmethode van A naar B? 
En welke documenten moet een 

vrachtwagenchauffeur overhandigen 
aan de douane? Jij gaat het leren! 

INTERNATIONAL 
HOSPITALITY MANAGER

Als international hospitality manager
 ben jij de spil in de nationale en 

internationale reisbeleving van mensen. 
Je geeft leiding aan een team en probeert 
hen ertoe te zetten de beste reiservaring 

neer te zetten voor jullie gasten. Naast het 
leidinggeven draag je hier zelf ook een 

steentje aan bij met jouw brede kennis van 
de internationale toerismesector.
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Iris aan het w
oord

Het klinkt misschien nog heel ver weg, maar wist je dat 

je bij Gilde Opleidingen alle mogelijkheden hebt om door 

te stromen naar een hoger niveau? Ook als je een andere 

leerroute wil volgen, helpen we je graag verder! 

doorstromen
na je mbo-diploma

Verbreed je kennis 
 
Wil jij je verder specialiseren in jouw vakgebied?  
Kies voor een (verkorte) vervolgopleiding op een hoger niveau. 

Wij bieden jou alle mogelijkheden en hulp om zo goed mogelijk door 
te stromen. Samen met jou bepalen we hoe we je vervolgopleiding bij 
Gilde Opleidingen kunnen verkorten of versnellen. En wie weet, heb jij 
binnen 1 jaar een hoger diploma behaald!

Wat zijn de  
mogelijkheden? 

44
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doorstromen
Word jij dat  
zwaargewicht in  
jouw vakgebied?

• Met een hoger niveau de arbeidsmarkt op
•  Klaar voor een doorstroom naar een hoger 

mbo-niveau of zelfs het hbo
• Verbreden van je kennis 
• Een sterke basis
• Breder inzetbaar
• Specialiseren in een vakgebied
• Nog meer uit je opleiding en jezelf halen

VAKMAN ONDERNEMER, NIVEAU 4 
Verwezenlijk je droom en start een eigen bedrijf!

LEIDINGGEVENDE TEAM, AFDELING 
EN PROJECT, NIVEAU 4 
Leer in één jaar de skills van een goede 
leidinggevende vakman.

Kijk voor meer info over deze en andere opleidingen 
op onze website gildeopleidingen.nl.

Uitgelicht! 

Voordelen voor jou 

Breed
inzetbaar
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Wie weet word jij wel 
genomineerd door 
jouw stagebedrijf!

Nienke was totaal verrast!
Bekijk het hier! 

Top 
   Talent

Tijdens de jaarlijkse TopTalent-

verkiezing zet Gilde Opleidingen 

studenten in the picture. Jonge 

mensen die met hun hart, hoofd en 

handen een topprestatie hebben 

geleverd bij hun stagebedrijf of 

bbl-werkplek. Hét TopTalent van 

Gilde Opleidingen is een jaar 

lang ambassadeur van het mbo 

in Noord- en Midden-Limburg. En 

strijdt daarnaast mee voor de titel 

Landelijke Ambassadeur mbo.

Nienke Cunnen uit het Brabantse Neerkant is hét 
TopTalent 2020 van Gilde Opleidingen. Ze volgt bij 
Gilde Zorgcollege in Venray de Combi-opleiding Mbo-
Verpleegkundige/Maatschappelijke Zorg in bbl-vorm. 
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Surprise! Bekijk hier, 
hoe Maud in het zonnetje 
werd gezet.

47

TopDocent
‘Een goede band 
opbouwen met studenten 
is het allerbelangrijkst’

‘Ik wil een lans 
breken voor 
studenten’

Ieder jaar stemmen onze studenten massaal 

op hun TopDocent van het jaar. Waarom is hij 

of zij dè topdocent van Gilde Opleidingen? 

Waarom dragen de studenten juist die docent 

op handen? Voor de docenten een hele eer om 

genomineerd te zijn èn de titel te ontvangen!

Maud van den Beuken is TopDocent 2020 is van 
Gilde Opleidingen. Gilde School voor Pedagogiek 
in Venlo is haar werkterrein. Ze verzorgt de lessen: 
Ontwikkelingspsychologie, Vaardigheidsonderwijs, 
Verzorging, Werkplekleren en Projectonderwijs. 
Daarnaast is ze ook traject- en stagebegeleider.
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Door nieuwe technologieën verandert 
de wereld razendsnel. Dus ook de 
arbeidsmarkt. Het is daarom belangrijk 
om een opleiding te kiezen die het 
best bij jou past. En jezelf te blijven 
ontwikkelen. Want banen voor het 
leven bestaan niet meer. Het Gilde 
Loopbaancentrum is er voor jou en  
al je vragen rondom leren en werken. 
Wij hebben alle kennis in huis om jou 
te ondersteunen in je (studie)loopbaan. 
We zijn er voor alle jongeren en 
volwassenen in Midden- en  
Noord-Limburg. Tijdens onze 
workshops en activiteiten kun je zelf 
gericht aan de slag. Daarnaast staan 
onze adviseurs klaar om persoonlijk in 
gesprek te gaan en je verder te helpen.

Meer info? Ga naar: 
gildeloopbaancentrum.nl.

Waarvoor kun je terecht bij 
het Gilde Loopbaancentrum?
 

• Studieadvies.
• Heroriëntatie.
• Informatie over studiekeuze.
•  Loopbaanadvies voor werkenden.
•  Opleidingsadvies voor werkenden.
•  Workshops over loopbaanvraagstukken.
•  Spreekuur voor loopbaanvragen.
•  Informatiebijeenkomsten voor werknemers 

over onder andere ontwikkeling en 
duurzame inzetbaarheid.
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Havo- of vwo-diploma? 
Voel jij je beter bij een niveau 4-opleiding dan bij een 
hbo-opleiding? Bij Gilde Opleidingen kun je een niveau 
4-opleiding vaak versneld afronden met een diploma.  
Wil je daarna verder naar het hbo, dan krijg je meestal een 
verkorting. Daarna kun je verder naar het hbo. Op praktisch 
gebied heb je een voorsprong op studenten die van havo  
of vwo komen.

Bol/bbl
Wil jij graag een opleiding volgen, maar sta je 
tegelijkertijd te trappelen om je handen uit de mouwen 
te steken? Dan is een bbl-traject iets voor jou! 
Als je een bbl-opleiding volgt, dan heb je een 
arbeidsovereenkomst met een leerbedrijf én ga je 
daarnaast 1 of 2 dagen in de week naar school. 

Een bbl-opleiding geeft jou de kans om volop te leren
in de praktijk. Als bbl-student heb je geen recht op een 
studentenreisproduct of op studiefinanciering, maar de 
kans is wel groter dat je een reis- of werkvergoeding 
krijgt van je leerbedrijf. 

Vind jij proeven aan de praktijk leuk, maar wil je toch 
liever wat vaker ‘gewoon’ naar school gaan? Kies dan 
voor een bol-traject! Bij een bol-opleiding wissel je 
periodes school af met stage waar je de geleerde theorie 
kan toepassen in het werkveld. Een fijne bijkomstigheid: 
als bol-student heb je recht op studiefinanciering en een 
studentenreisproduct.

PRAKTISCHE INFORMATIE



50

 

sluit aan
op het echte werk 
en jouw ambities  
in de markt…

 
Ben je toe aan de volgende stap in je loopbaan?  
Wil je graag iets nieuws leren en blijven werken?  
Of wil je als bedrijf toekomstproof blijven?
 
Gilde Bedrijfsopleidingen biedt opleidingen, 
trainingen en cursussen op maat. Scholingstrajecten 
die aansluiten op het échte werk. Op vakmensen  
die willen groeien door hun kennis, vaardigheden  
en technieken te verbreden en verdiepen. 

Ook voor werkgevers zijn we een vertrouwde 
scholingspartner. Met passend onderwijs,  

zorgen we ervoor dat je altijd beschikt over  
de gekwalificeerde vakmensen die je  

nodig hebt. 
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Klaar voor de toekomst?  
Sluit aan! 
gildebedrijfsopleidingen.nl

De voordelen van doorontwikkelen 
bij Gilde Bedrijfsopleidingen: 

• Blijf jezelf doorontwikkelen en wordt 
onmisbaar op de arbeidsmarkt.

• Wij helpen je op weg met alle 
subsidiemogelijkheden.

• Met een breed aanbod van meer dan 100 
opleidingen, trainingen en cursussen in 
vrijwel alle branches ben je verzekerd van 
genoeg keuze. 

• Maatwerk is ook mogelijk! Samen zoeken we 
naar een passende opleiding die aansluit bij 
jouw wensen.

• Onze docenten komen rechtstreeks uit de 
praktijk, zo ben je verzekerd van het echte werk.

• Van schoolverlater tot ervaren werknemer, elk 
niveau kan zich bij ons aansluiten.

• Met 11 locaties in Noord- en Midden-Limburg  
is er altijd wel een locatie bij jou in de buurt.

• Voor het bedrijfsleven verzorgen we opleidingen 
en trainingen op locatie.

Wil je meer weten over de 
mogelijkheden? Heb je specifieke 
vragen? Of wil je een afspraak 
maken? Neem contact met ons op.



Fun & 
Feitjes

Studenten 
geven Gilde 

Travel & Leisure 
College 

gemiddeld 
een 7.3

Bij Gilde Travel 
& Leisure 

College kun je 
cum laude 
afstuderen

Limburg is de meest 
populaire toeristische 
bestemming in eigen land

3 miljoen toeristen 
bezoeken jaarlijks 
onze provincie

7.3

CUM
LAUDE
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7
verschillende 

opleidingen

7



Er werken 
dagelijks 37.000 
mensen in de 
toeristische 
branche in  
Limburg

Gilde Travel & 
Leisure College 

werk nauw 
samen met 

wel 140 
stagebedrijven

87
MLD.

Gevestigd 
in Venlo 

Elk jaar 
ruim 100 

gediplomeerden

De toeristische 
sector zet ruim 
87 miljard euro 

per jaar om
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Op 2 
locaties

2
Tijdens onze 
pauzes is er 
altijd iets te 
beleven!

Even een break 
tussendoor, minstens 

net zo belangrijk!

Dat initiatief van de provincie Lim-
burg moet er in 2025 toe leiden dat 
de 1,1 miljoen inwoners de gezond-

ste levensstijl van heel Nederland 
hebben ontwikkeld

LIMBURG 
POSITIEF  
GEZOND 
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Contact

onze 
vakscholen:

Benieuwd
naar onze 

andere vakscholen? 
Scan de QR code bekijk  
de playlist op YouTube.
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Venlo
Laaghuissingel 4

Groenveldsingel
(Sport, Health & 
Lifestylecoach)

locaties Gilde Travel  
& Leisure College

Gilde Travel & Leisure College
telefoon 088 468 20 00
e-mail info@gildeopleidingen.nl
gildetravelleisurecollege.nl

Vind en volg ons:

 @gildetravelleisure

 gildetravelleisure

Deze uitgave is met grote zorgvuldigheid samengesteld. 
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
Ons actuele opleidingsaanbod vind je op gildeopleidingen.nl



56

past travel  
& leisure  
bij jou?

MELD JE DAN 
NU AAN!


